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ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  18  lipca  2012  roku  w  sprawie  wprowadzenia  
w  życie  Regulaminu  pobierania  opłat  za  usługi  edukacyjne  
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 
 
Na  podstawie  art.  66,  art.  99  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  –  Prawo 
o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.U.  nr  164,  poz.  1365  z  późn.  zm.)  oraz  
w  związku  z  podjętą  uchwałą  nr  35/VI/2012  na  posiedzeniu  Senatu w  dniu  
21 czerwca 2012 roku zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Wprowadzam w  życie  „Regulamin  pobierania  opłat  za  usługi  edukacyjne  
w  Akademii Wychowania  Fizycznego  w  Krakowie”  stanowiący  Załącznik  
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 

dnia 1 października 2012 roku. 
2. Z  dniem wejścia w  życie  niniejszego  Zarządzenia  traci moc  Zarządzenie 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie nr 38/2009 z dnia  
14 grudnia 2009 roku. 

 
 
 
                       REKTOR 
 
 
              Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 32/2012 
z dnia 18 lipca 2012 roku 

 
Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne 
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 
Na  podstawie  art.  99  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  (Dz.  U.  Nr  164  poz.  
1365 z późn. zm.) Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. uchwalił co 
następuje: 

 
§ 1 
 

Określa się zasady pobierania opłat za świadczone przez uczelnię: 
1) usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy, to znaczy: 

a) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych,  
b) kształcenie  studentów  na  studiach  stacjonarnych,  jeśli  są  to  ich  studia  na 

drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, 
c) powtarzanie  określonych  zajęć  na  studiach  stacjonarnych  oraz  na  studiach 

doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
2) pozostałe usługi edukacyjne wymienione w art. 99 ust. 1 ustawy, to znaczy: 
a) kształcenie  studentów  na  studiach  stacjonarnych,  w  przypadku  korzystania  

z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS , 
b) prowadzenie studiów w języku obcym, 
c) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, 
d) prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

 
§ 2 
 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) uczelnia – Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie; 
2) student  –  osobę  kształcącą  się  na  studiach  wyższych  (studiach  pierwszego 

stopnia,  studiach  drugiego  stopnia,  uczestnik  studiów  trzeciego  stopnia  ‐ 
doktorant); 

3) słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego. 
 

§ 3 
 

1. Niniejsze zasady pobierania opłat mają zastosowanie do: 
1) obywateli polskich; 
2) cudzoziemców  kształcących  się  na  zasadach  obowiązujących  obywateli 

polskich, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‐ Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

2. Zasady pobierania opłat od pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy. 
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§ 4 
 

1. Opłaty  za  zajęcia,  o  których mowa w  §  1  pkt  1,  nie mogą  przekraczać  kosztów 
ponoszonych  w  zakresie  niezbędnym  do  ich  uruchomienia  i  prowadzenia  to 
znaczy: 
1) kosztów wynagrodzeń  nauczycieli  akademickich  odpowiadających  rodzajowi  

i wymiarowi prowadzonych zajęć, oraz  
2) pozostałych  kosztów,  o  których  mowa  w  art.  99  ust  2  ustawy  Prawo 

o szkolnictwie wyższym, naliczanych w wysokości 20% kosztów wynagrodzeń, 
ustalonych zgodnie z pkt 1. 

2. Koszt wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 określa się, biorąc pod uwagę 
liczbę  godzin  przewidzianych  do  realizacji w  planie  studiów  i  liczebność  grup,  
w których realizowane są zajęcia. 

 
§ 5 
 

Wysokość  opłat  stosowanych  przy  zawieraniu  umów  ze  studentami  ustala  Rektor 
zarządzeniem, dla całego rozpoczynanego cyklu kształcenia, w tym: 

1) za  zajęcia w  cyklu  rocznym  –  oddzielnie  dla  każdej  formy,  kierunku  i  roku 
studiów, 

2) za  powtarzanie  zajęć  –  w  wysokości  zróżnicowanej  ze  względu  na  wymiar 
powtarzanych zajęć i ich rodzaj, 
‐ w oparciu o koszty, o których mowa w § 4. 

 
§ 6 
 

Wysokość  opłat  za  zajęcia  edukacyjne,  o  których mowa w  §  1  pkt  2  ustala  rektor 
zarządzeniem, dla całego planowanego cyklu kształcenia, uwzględniając rzeczywiste 
koszty tych zajęć oraz, w uzasadnionych przypadkach, zysk uczelni. 

 
§ 7 
 

Regulamin  stosuje  się  do  zajęć  edukacyjnych  rozpoczynanych  od  1  października  
2012 roku. 
 
 
                       REKTOR 
 
 
              Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 


